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Abstrakt 
 

De flesta kommuner inom svensk socialtjänst använder sig idag av utredningsinstrumentet 

BBIC vid barnavårdsutredningar. Studien kartlägger socialsekreterares upplevelser av BBIC. 

Studien tar upp vilka för- och nackdelar socialsekreterarna upplever vid användandet av BBIC 

i utredningsarbetet samt om de upplever att det finns något som måste förbättras kring arbetet. 

Studien har kvalitativ ansats där fyra socialsekreterare deltog i enskilda intervjuer. 

Socialsekreterarna som deltog i studien arbetar i Norrland. För att analysera det insamlade 

materialet har vi använt oss av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet i studien visar på att 

socialsekreterarna till största del är positivt inställda till BBIC. De tycker bland annat att 

utredningarna får bättre kvalité genom BBIC och att de med hjälp av BBIC undgår att missa 

viktiga delar i utredningsarbetet. Det finns en del förbättringsområden som diskuteras samt 

den tidsmässiga aspekten kring arbetet med BBIC. Utredningar med BBIC har till en början 

krävt mer tid i och med allt dokumentationsarbete som följer med BBIC. 
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1. Inledning 

Barnens behov i centrum (BBIC) är ett stöddokument för den sociala barnavården i Sverige. 

BBIC som socialstyrelsen har utformat är ett handläggnings- och dokumentationssystem för 

att förbättra kvalitén i de utredningar och uppföljningar som den sociala barnavården utför 

(Socialstyrelsen, 2008). 

 

Syftet med att införa BBIC var enligt socialstyrelsen att: ” bidra till ökad kvalitet och 

rättsäkerhet genom nationell enhetlighet i utredning, planering och uppföljning” 

(Socialstyrelsen 2006a, s 16). Anledningen till att BBIC utvecklades och implementerades i 

Sverige var att den sociala barnavården fått mycket kritik. Kritiken kom från 

tillsynsmyndigheter och forskare. De menade att barnen inte fick komma till tals under 

utredningsprocessen eller vid planeringar. Socialtjänsten brast i utredningarnas kvalitet, vid 

handläggning och uppföljning av insatser. Sverige inspirerades av England som hade 

utvecklat systemet ICS (Integrated Children’s System) och utvecklade BBIC-manualen som 

anpassades för att passa svenska förhållanden. Mellan 1999 och 2005 prövades BBIC i sju 

kommuner i Sverige (Svendsen 2012, s 10). 

 

Vi har varit i kontakt med Eva Agåker via e-post den 19 november 2013. Eva är 

kontaktperson för BBIC och enligt henne har alla kommuner utom fem i Sverige licens eller 

prövolicens för BBIC i dagsläget, vilket är majoriteten av landets kommuner. I nuläget har ca 

254 kommuner ordinarie licens men siffran förändras hela tiden. Nästan alla kommuner i 

Sverige arbetar med BBIC därför är det viktigt att få en bild av hur dem som arbetar med 

utredningsinstrumentet ser på det. 

 

I samband med att BBIC infördes påverkades barnavårdsutredningarna men även 

socialsekreterarnas arbetssätt. Det spelar en stor roll för utredningsarbetet hur 

socialsekreterarna som arbetar med barnavårdsutredningar ser på BBIC. Det vore intressant 

att se om barnen har blivit mer delaktiga i utredningarna samt om socialsekreterarna har ett 

synsätt där barnet är i fokus.  

 

Syfte och frågeställningar 

 

I de flesta kommuner i Sverige har socialtjänsten licens eller prövolicens för BBIC. 

Socialsekreterare som utför barnavårdsutredningar och använder sig av BBIC i sitt arbete har 

en avgörande roll för utredningarna. Det är av intresse att studera hur socialsekreterarna själva 

ser på BBIC. Därför syftar denna studie till att utreda socialsekreterarnas upplevelser av 

utredningsinstrumentet BBIC. Syftet med studien är omfattande och därför har vi specificerat 

syftet genom fyra frågeställningar: 
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 Upplever Socialsekreterarna att barnen står i fokus i BBIC utredningar? 

 Upplever socialsekreterarna att de fått tillräcklig utbildning i BBIC? 

 Vilka positiva och negativa aspekter upplever socialsekreterarna i arbetet med BBIC? 

 Upplever socialsekreterarna att det finns delar i BBIC som bör förändras? 

 

Begreppsdefinitioner 

 

Av praktiska skäl används en del förkortningar i studien som förklaras nedan.  

 

BBIC - Barnen Behov I Centrum: Ett handläggnings- och dokumentationssystem för 

barnavårdsutredningar som är framtaget av socialstyrelsen. ”BBIC bygger på nio 

grundprinciper som ger vägledning om hur utrednings- och uppföljningsarbetet ska förstås 

och bedrivas” (Sjömar 2007, s. 5). 

 

ICS - The Integrated Children´s System är ett heltäckande system för den sociala barnavården 

i England. I detta system ingår utredning, planering och uppföljning. ICS blev insperationen 

för BBIC (Socialstyrelsen, 2006a). 

 

LACS - Looking After Children System är ett uppföljningsinstrument som skapats i England 

och som används vid placering av barn. Tanken med uppföljningsinstrumentet var att kunna 

följa upp och säkerställa att den vård som barn och unga får i samband med en placering är 

tillräckligt bra. I BBIC ingår vissa delar från LACS (Socialstyrelsen, 2006a). 

 

Utredning - När vi skriver om utredning så innefattas alla delar som dokumenteras i BBIC. 

Alltså även planering och uppföljning.  

Arbetsfördelning 

 

Båda deltog vid första intervjun. Lina Eklund höll två intervjuer och Madeleine Flygare höll i 

den sista intervjun. Vi transkriberade två intervjuer var. Lina Eklund har haft huvudsakligt 

ansvar för det inledande kapitlet, kapitlet om teoretiska utgångspunkter samt analyskapitlet. 

Madeleine Flygare har haft huvudsakligt ansvar för metodkapitlet, empirikapitlet och 

diskussionskapitlet. Referenslistan och bilagor har utarbetats tillsammans. 

 

Att arbeta tillsammans har varit uppskattat då vi haft möjlighet att diskutera innehållet i de 

olika kapitlen. Vi har tillsammans utformat materialet för att det ska blir så bra som möjligt. 

De stunder som vi har tappat fokus från uppsatsen har vi kunnat hjälpa varandra att fortsätta 

med arbetet.  
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2. Metod  

I detta kapitel redovisas förfarandet i studien, dvs. val av metod, urvalsförfarande, 

genomförande, analysmetod och etiska reflektioner. Kapitlet avslutas med kommentarer kring 

metoden. 

Kvalitativ intervju som ansats och datainsamlingsmetod 

 

Syfte och frågeställningar i studien är beskrivande och eftersträvar informanternas personliga 

upplevelser och tankar. Kvalitativ intervju valdes vid den empiriska informationsinsamlingen 

eftersom det är den ansats som bäst kan besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Anledningen till att välja en kvalitativ metod framför en kvantitativ metod är att få ett bredare 

utrymme och bättre möjligheter att ta del av individernas upplevelse av BBIC genom deras 

egna ord samt beskrivningar och uttryck (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005).  

 

En mycket förenklad beskrivning av deduktivt angreppssätt är att teori leder till 

observationer/resultat. Ett induktivt angreppssätt utgår från observationer/resultat som leder 

till teori. Induktiva och deduktiva strategier bör uppfattas som tendenser, det finns inga starka 

gränser som alltid gäller. Det vill säga att man i vissa fall inte kan säga att en studie bara är 

induktiv eller deduktiv. Ibland går dessa två begrepp ihop med varandra. (Bryman 2011, s. 26, 

29). Denna studie har influenser av en induktiv ansats vilket innebär att vi har börjat med att 

samla in data för att sedan koppla resultatet till relevant teori. Vi har alltså genomfört 

intervjuer som sedan har analyserats och kopplats samman med relevanta teorier.  

 

Valet av datainsamlingsmetod är semistrukturerade intervjuer vilket innebär att vi har använt 

oss av en intervjuguide som innehåller fyra teman och arton frågor som vi ville beröra i 

samband med intervjun för att få svar på studiens frågeställningar. Vid användandet av 

semistrukturerade intervjuer har forskaren stora möjligheter att vara flexibel under intervjun 

och behöver inte strikt hålla sig till intervjuguiden. Frågorna behöver inte ställas i samma 

ordning som de är nedskrivna och frågor som inte finns med i intervjuguiden kan också ställas 

(Bryman 2011, s. 415, s. 419).  

Urvalsförfarande   

 

Målgruppen för studien är yrkesverksamma socialsekreterare som använder sig av 

utredningsinstrumentet BBIC. För att kunna få svar på våra frågeställningar krävs det att 

informanterna arbetar med BBIC. Med vår tidsbegränsning och med tanke på det 

förhållandevis breda syfte vi utgått ifrån var det bästa urvalet i vår situation ett sociometriskt 

urval, även kallat nätverksurval (Hellevik, 1984). Det är ett bekvämlighetsurval vilket betyder 

att intervjupersonerna är personer som finns tillgängliga för forskaren (Bryman 2011, s. 194). 

Sociometriskt urval är den bästa metoden i detta fall, det är ett effektivt och bra sätt att nå ut 

till vår målgrupp. I denna studie kan ett sociometriskt urval (nätverksurval) ge ett mer 

representativt urval för populationen än vad studien skulle fått med ett sannorlikhetsurval. 

Detta gäller i de fall där stickproven är mycket små, här skiljer sig ofta stickprov i 
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sannorlikhetsurval mycket ifrån populationen. Vid eliminering av systematiska fel kan 

sociometriskt urval ge ett mer korrekt resultat än vid ett slumpmässigt urval (Hellevik, 1984). 

     

För att nå ut till informanter kontaktade vi både enhetschefer och socialsekreterare via mail. 

Totalt skickades mail ut till åtta enhetschefer i Västerbotten som i sin tur blev ombedda att 

vidarebefordra mailen till socialsekreterarna vid sina arbetsplatser. Vi skickade även mail 

direkt till fyra socialsekreterare i en kommun i Västerbotten. Ingen av dessa personer visade 

intresse för att delta vid en intervju. Genom personer i vår omgivning och via bekanta fick vi 

tips på personer som skulle kunna vara intresserade av att delta i vår studie och därigenom 

fick vi kontakt med informanterna. Personerna som vi fick kontakt med arbetar som 

socialsekreterare i olika delar av Norrland, alla är yrkesverksamma i mindre städer där antalet 

invånare understiger 25 000.  

Genomförande 

 

I början av studien gick vi igenom socialstyrelsens skrifter om BBIC för att få en bild om hur 

utredningsinstrumentet fungerar samt utveckla vår kunskap inom området. Vid sökandet av 

information till studien användes även Umeå universitets bibliotekskatalog samt libris 

nationella bibliotekskatalog. De sökord som använts är; BBIC, barnavårdsutredning och 

arbeta med BBIC. För att hitta mer litteratur som vi skulle kunna använda oss av har vi gått 

igenom litteraturlistor i de böcker och artiklar som har varit relevanta för studien.  

 

Vidare försökte vi få tag i personer som ville ställa upp på en intervju, utan resultat. Tanken 

var från början att hitta informanter i Västerbotten som ville ställa upp på en intervju. I och 

med att det var så svårt att få tag i informanter fick vi börja söka utanför västerbotten. 

Resultatet blev att vi hittade fyra informanter utspridda i Norrland. För att hitta dessa personer 

fick vi ta hjälp av bekanta som kände personer som eventuellt var intresserade av att ställa 

upp. Efter att dessa personer visat intresse kontaktade vi dem för att boka in en tid för 

intervju. Innan intervjuerna genomfördes fick individerna läsa igenom och muntligt godkänna 

informationsbrevet (Bilaga 2). De fick behålla en kopia av informationsbrevet. Informanterna 

godkände att vi spelade in intervjun. Tre intervjuer genomfördes via träff. Den sista intervjun 

genomfördes via telefonsamtal, i detta fall lästes informationsbrevet upp innan 

telefonintervjun påbörjades. Efter samtalet skickades det skriftliga exemplaret till informanten 

via e-post. Detta med anledning av att vi inte haft tillgång till någon e-postadress innan 

telefonintervjun. 

 

Intervjuerna pågick mellan 15 och 40 minuter. Vi har till stor del använt oss av intervjuguiden 

under intervjuerna men även ställt frågor som inte har varit med i den. Exempelvis följdfrågor 

utifrån vad informanten har tagit upp som har varit av intresse för studien.  

 

Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades det inspelade materialet. Transkribering 

innebär att det inspelade materialet skrivs ned i text, det förenklar analysen av insamlad data 

(Bryman, 2011). 
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Analysmetod 

 

I kvalitativ forskning är dataanalys en process där forskaren systematisk undersöker och 

arrangerar insamlat datamaterial. Det viktiga är att skilja mellan det som är betydelsefullt och det 

triviala och på så sätt identifiera betydelsefulla mönster. Vid analys av data utgick vi ifrån 

kvalitativ innehållsanalys. När man kodar går man igenom det transkriberade materialet mening 

för mening. Ett ord eller en bit text markeras och får ett arbetsnamn som beskriver den del som 

har markerats. På det sättet skapas koder som behövs för att kunna analysera materialet. När koder 

har skapats utifrån allt insamlat material kopplas koderna ihop till kategorier. Kategorin ska kunna 

beskrivas med koderna (Fejes & Thornberg 2009, s. 41-45). 

 

Kvalitativ innehållsanalys innebär att forskaren söker efter bakomliggande kategorier i analyserat 

material. De kategorier som framkom i denna studie ses som rubriker i empiriavsnittet. Under 

processen försökte vi hela tiden revidera kategorierna som sållades fram allteftersom vi gick 

igenom dokumenten med koder. Detta för att få kategorier som stämmer ihop med alla koder 

(Bryman, 2011). Vi har utgått från ett hermeneutiskt perspektiv i analysen av vår empiri. Vid 

analys av texten har vi försökt nå dess mening utifrån informanternas perspektiv (IBID, 

2011).  

 

Vi har samlat in data och kodat materialet, koderna har sammanförts till kategorier. Vi kom 

fram till en kärnkategori som är genomgående för alla koder. Sedan skapades en 

kodningsmall, se exempel nedan. Kodningsmallen underlättade vid analysen av materialet.  

 

Kod: Kategori: Kärnkategori: 

Ingen risk att missa 

behovsområde 

Positiva åsikter om 

BBIC 

Socialsekreterarens åsikter om 

BBIC 

Enhetligt 
  

Alltid haft barnperspektiv Barnet i centrum 
 

Få den unge mer delaktig 
  

 

Figur.1: Exempel på kodningsschema (Egen illustration). 

Etiska reflektioner 

 

Under processen av denna kvalitativa studie är det viktigt att tänka på de etiska principerna. 

När vi kontaktade de personer som deltog i studien informerade vi om studiens syfte. Vidare 

skrev vi ett informationsbrev som deltagarna fick läsa och godkänna muntligen innan 

intervjuen. De fick även behålla en kopia av informationsbrevet efter intervjun (Bilaga 2). En 

informant deltog i telefonintervju och fick informationsbrevet uppläst innan intervjun, efter 

samtalet skickades informationsbrevet via e-post. Vid intervjutillfället gav samtliga 

informanter sitt samtycke till att spela in intervjuen. Vi informerade muntligt om garanterad 
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anonymitet vid deltagande i studien samt att det är frivilligt att delta och att man när som helst 

kan avsluta sin medverkan i studien. Informationsbrevet innehöll information om de fyra 

grundläggande etiska principer som finns inom svensk forskning; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Vetenskapsrådets riktlinjer 

hänvisar till det nedlagda Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Informationskravet innebär att deltagarna ska få kännedom om studiens syfte samt att deras 

deltagande är frivilligt och att de kan avbryta sitt deltagande i studien om de vill. Vi har i stora 

drag beskrivit för informanterna hur undersökningen genomförs innan intervju påbörjats 

(IBID, 2002). Det framgår tydligt att deltagandet är frivilligt i informationsbrevet, vilket även 

informerats muntligt innan intervjun påbörjat. I informationsbrevet framgår det att insamlade 

uppgifter enbart används till denna studie (SFS, 2003:460).  

 

Samtyckeskravet betyder att deltagaren själv bestämmer över sin medverkan i studien. Av de 

personer som valt att delta i denna studie är det ingen som i efterhand valt att avsluta sitt 

deltagande i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Samtycke kan tas tillbaka när som helst med 

omedelbar verkan. Data som har insamlats dessförinnan får användas i forskningen (SFS, 

2003:460). 

 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter som kan kopplas till någon av deltagaren ska 

behandlas med största konfidentialitet. Ingen obehörig kan ta del av känslig information. För 

att garantera intervjupersonernas anonymitet har vi valt att benämna dem som informanter. 

Redan vid transkriberingen avidentifieras respondenternas namn och kommunerna de arbetar 

i. Detta är ett sätt att undvika att individernas identiteter röjs. Deltagarna kommer därför inte 

att utsättas för konsekvenser för att de deltagit i studien. Det sista kravet som finns inom 

svensk forskning är nyttjandekravet. Enligt detta krav får material som samlats in enbart 

användas till det specifika forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2002).   

 

Vi anser att deltagarna har fått tillräckligt med information för att veta vad det innebär att 

delta i studien. Det insamlade materialet har förvarats oåtkomligt för utomstående. Vi har 

endast diskuterat den information som framkommit i intervjuerna med varandra.  

Kommentarer kring metoden  

 

Det var väldigt svårt att finna deltagare som var intresserade av att ställa upp vid en intervju 

och därför blev detta urval en fördel då vi kunde nå de få individer som var beredda att ställa 

upp. Trots att det var så svårt att få tag på deltagare som ville ställa upp på en intervju har vi 

lyckats finna fyra informanter till denna studie. Det hade givetvis varit intressant om fler 

socialsekreterare hade velat delta för att få ett ännu bredare perspektiv om åsikterna kring 

BBIC. Att vi är bekanta med två av deltagarna i studien skulle kunna påverka resultatet för 

studien. Det mest optimala hade varit att deltagarna i studien är personer som vi inte alls har 

någon relation till. Det kan vara känsligt att prata om sina egna åsikter och det kan bli svårare 

om man har någon typ av relation till den som intervjuar och utför studien. Vi har dock inte 
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märkt av någon skillnad i svaren mellan de två personer som inte har någon anknytning till 

oss och de två personer som är bekanta sedan tidigare.   

 

Eftersom en stor del av socialsekreterare består av kvinnor är det inte oväntat att det är en 

ojämn könsfördelning i studien. Det kan ha påverkat resultatet men det var inte möjligt att nå 

en jämn könsfördelning i studien. Vi vet inte om det finns någon skillnad på kvinnors och 

mäns sätt att arbeta med BBIC vilket i sin tur hade kunnat påverka deras åsikter om BBIC. Vi 

är medvetna om att det skulle kunna få betydelse för resultatet i studien att intervjua personer 

inom samma arbetsplats. Vår rädsla för att intervjua personer från samma arbetsplats bottnar i 

möjligheten att det skulle kunna leda till liknande åsikter. Vi ville nå ut till personer från olika 

arbetsplatser för att få en möjlighet att ta del av spridda åsikter. I och med att Norrland är 

relativt stort har vi genomfört intervjuer i olika delar av Norrland vilket också kan ge ett 

bredare perspektiv på åsikterna kring BBIC. 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

 

Validitet och reliabilitet är två närliggande begrepp som berör studiens kvalitet. Vid 

genomförande av kvalitativa studier är validitet och reliabilitet inte helt överförbara. 

Forskaren måste visa att resultaten från undersökningen är trovärdiga utifrån data och analys 

(Trost, 2010).     

 

Validitet är ett begrepp som innefattar studiens giltighet, sanningshalt och riktighet. Att 

validera studien innebär att granska och ifrågasätta den. Vi har försäkrat oss om att studien är 

valid genom att ständigt kontrollera, ifrågasätta och tolka empirin. Vi har tydligt beskrivit 

tillvägagångsättet för att studien ska vara genomskinlig för läsaren. Vår förförståelse för 

ämnet var begränsat, vi hade ingen förutfattad mening om vilken riktning studien skulle peka 

mot. Vi har konsekvent utgått från intervjudeltagarnas ord, vi har därför inte distraherats av 

vår egen uppfattning av ämnet. Reliabilitet syftar till pålitligheten i studiens resultat. Vid 

granskning av studiens reliabilitet undersöks hur mycket forskaren har påverkat resultaten, 

exempelvis genom att styra intervjuen med ledande frågor (Kvale, 1997).  

 

Om två undersökningar görs med identiskt syfte och likadana val av metoder bör båda 

undersökningarna ge samma resultat. En hög nivå av reliabilitet innebär att resultaten är 

pålitliga (Svenning, 2003). Att undersökningarna får samma resultat vid hög reliabilitet 

bygger på en tanke om att människan är statisk och att åsikterna är stabila. Människan som 

deltagare i intervjuer befinner sig i en aktiv process och anses därför inte vara statiska. Om 

man upprepar en kvalitativ undersökning med samma frågeställningar är det inte en 

självklarhet att få samma resultat varje gång. Nya erfarenheter har en tendens att förändra 

informantens föreställningsvärd (Trost, 2010).  

 

Vi har varit konsekventa i att undvika ledande frågor, och strävat efter en objektiv roll i de 

intervjuer som genomförts.   
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Analytisk generaliserbarhet innebär i vilken utsträckning resultaten i denna studie kan ge 

vägledning för vad som kommer att hända i en annan situation. I studien har stödjande belägg 

klarlagts (Kvale, 1997). Det resultat som framkommit i denna studie är möjligtvis 

generaliserbara för andra socialsekreterare.   
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Detta kapitel är uppdelat i två olika delar. I den första delen kommer vi beskriva de praktiska 

aspekterna kring BBIC och dess tillkomst. Den avslutande delen kommer handla om de 

vetenskapliga teorierna som BBIC grundar sig på. Sist i detta kapitel kommer en kort 

sammanfattning från praktiken där socialsekreterares förväntningar på BBIC beskrivs. När 

den sociala barnavården i Sverige fick kritik för sitt arbete var socialstyrelsen tvungen att göra 

något för att förbättra arbetet. Barnen skulle bli mer delaktiga i utredningar och ett enhetligt 

utredningsverktyg för barnavårdsutredningar infördes för de yrkesverksamma inom social 

barnavård. Vid skapandet av BBIC fick socialstyrelsen inspiration från England som utvecklat 

två system för att förbättra arbetet inom den sociala barnavården. De teoretiska 

utgångspunkterna i studien är Bronfenbrenners utvecklingskologiska synsätt samt Bowlbys 

anknytningsteori. Sist i kapitlet tas socialsekreterares förväntningar och farhågor upp.    

 

Vid skapandet av BBIC var utgångspunkten att få en nationell enhetlighet i arbetet med att 

utreda, planera och göra uppföljning i socialtjänstens arbete. Meningen var att sätta barnen 

och de unga i centrum. Det fanns en vilja att skapa ett hjälpmedel som underlättar för struktur 

och systematik i dokumentationen. Ett långsiktigt arbete mellan forskare, Socialstyrelsen och 

kommuner gav resultatet BBIC (Socialstyrelsen, 2006a). De teorier och den information som 

nämns i detta kapitel är viktiga för att få en förståelse för hur BBIC uppkom och ger 

information om vad BBIC innebär.  

Bakgrund 

 

I England fick familjehems- och institutionsvården hård kritik för sitt arbete. Många gånger 

kom barn till en sämre miljö än hos ursprungsfamiljen enligt engelska forskningsresultat. 

Debatten om resultaten av vården för de barn som är placerade i familjehem eller på 

institution har pågått från 1980-talet. Det visade sig att de placerade barnen hade större 

hälsoproblem, både fysiska och psykiska. De hade även större problem i skolan än det 

genomsnittliga barnet i engelsk skola. Barnen löpte större risk att som vuxen hamna i 

kriminalitet, arbetslöshet och bostadslöshet. För att förbättra situationen efter all kritik tog den 

brittiska regeringen initiativ till ett forsknings- och utvecklingsprogram. En forskargrupp fick 

uppdraget av Departement of Health att skapa ett uppföljningsinstrument som innehöll 

kriterier för att bedöma resultatet av den vård som barnen fått på institution och i familjehem. 

Resultatet blev Looking After Children system (LACS), som innehåller sju behovsområden: 

 

• Hälsa 

• Utbildning 

• Känslo- och beteendemässig utveckling 

• Identitet 

• Familj och sociala relationer 

• Socialt uppträdande 

• Förmåga att klara sig själv 
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Efter att forskarna testat materialet på ett stort antal familjer, däribland många ”vanliga” 

familjer så kom de fram till att de sju behovsområdena som identifierats av forskarna är 

universella. Med LACS kan socialtjänsten visa att vården som erbjuds av samhället är bättre 

för barnen än att stanna kvar i ursprungsfamiljen. År 1995 i England började LACS 

introduceras i samhället som ett färdigt system för uppföljning av placerade barn. 

 Internationellt väcktes ett stort intresse för LACS. Sverige, Kanada och Australien är länder 

som använder sig av LACS idag. Children´s Needs – Parenting Capacity är en 

kunskapsöversikt, där redovisas forskningsresultat kring hur barnens utveckling kan bli 

påverkad om föräldrarna har alkoholmissbruk, psykisk sjukdom eller om våld finns i familjen. 

Children´s Needs – Parenting Capacity var kunskapsbasen för utredningsmodellen för 

barn, Framework for the Assessment of Children in Need and their Families. Systemets 

utgångspunkt var LACS sju behovsområden. De kopplades ihop med faktorer i familj och 

miljö och sex aspektar av föräldrars omsorgsförmåga. En triangel skapades för att symbolisera 

detta (Socialstyrelsen, 2006a). 

 

 
 

Figur 2. BBIC triangeln. Källa: Socialstyrelsen. 

 

Grunden för triangeln är att skapa en helhetssyn på barnens utveckling. Det perspektiv som är 

övergripande är utvecklingsekologisk teori, som beskriver ett interaktions- och 

samspelsperspektiv i barnens utveckling. Triangelns tre sidor representerar föräldrars 

förmåga, barns behov, familj och miljö. Socialtjänsten undersöker i praktiken vad barnet har 

för behov och vad barnet gör för framsteg i sin utveckling, föräldrarnas förmåga och påverkan 

av miljöfaktorer. Systemet är till för att underlätta vid framställningen av systematisk 

dokumentation, uppmuntra till analys av insamlad information och att få barnet och familjen 

involverad i utredningsprocessen. Man ville utveckla ett system för barnavårdsutredningar 

som var enhetligt för hela nationen och som ger underlag för uppföljningsarbetet av barnen. 

Man länkade samman LACS med Assessment Framework för att få ett heltäckande system för 

den sociala barnavården där utredning, planering och uppföljning ingår. Detta kom att kallas 

The Integrated Children´s System (ICS) (Socialstyrelsen 2006a, s. 12-15). 
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I mitten av 1990-talet startade utvecklingsarbetet av BBIC, som är ett arbetsverktyg för den 

sociala barnavården i Sverige. Socialstyrelsen inspirerades av England, och valde ut delar av 

LACS-systemet. Modellen i England för utredningar av barn; Framework for Assessments of 

Children in Need and their Families, sammanfördes med LACS och utvecklades till ICS. 

Detta blev inspirationen för BBIC. I Sverige utveckades BBIC-manualen och blev anpassad 

efter svenska förhållanden och prövades ut i sju svenska kommuner mellan åren 1999 och 

2005. Anledningen till att BBIC utvecklades och implementerades i Sverige var att den 

sociala barnavården fått mycket kritik under en längre period. Kritiken kom från 

tillsynsmyndigheter och forskare (Svendsen 2012, s. 10).   

 

Åren 1991/92 riktades allvarlig kritik från JO och riksdagens revisorer mot familjevården i 

Sverige. Detta medförde att socialstyrelsen på uppdrag av riksdagen skulle förbättra 

familjehemsvården. Kritiken riktades mot att lagstadgade uppföljningstider inte följdes och 

ofta saknades vård och behandlingsplaner för placerade barn och ungdomar. JO kritiserade 

socialsekreterare för att barnen vanligen inte fick komma till tals vid placering 

(Socialstyrelsen 2006a, s 15). Därför var man i behov av ett enhetligt system som gick att 

använda för de anställda inom den sociala barnavården. Detta skulle framförallt stärka 

barnens delaktighet och barnens inflytande vid utredning och åtgärder (Svendsen 2012, s. 10). 

  

Kritikerna menade att barnen inte fick komma till tals under utredningsprocessen eller vid 

planeringar. Socialtjänsten brast i utredningarnas kvalitet, vid handläggning och uppföljning 

av insatser (Svendsen 2012, s. 10; Hultman, Alm, Cederborg, & Fälth Magnusson, 2013). En 

undersökning som gjorts gällande barn som blivit placerade enligt LVU §2 (Lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga) mellan åren 1994-1998 visar hur barnen upplevt 

socialtjänstens bemötande i samband med placeringen. Det handlar om barn som blivit 

placerade innan BBIC infördes som utredningsinstrument inom den sociala barnavården. Det 

var sammanlagt 20 barn och ungdomar som deltog i studien. De fick berätta om sina 

upplevelser under tiden de var placerade. 14 av de barn som deltog i studien upplevde att de 

inte fick vara med som samtalspartner i samband med placeringen. En stor del av barnen 

berättar också att de inte fick någon information av socialsekreterarna om vad som skulle 

hända dem innan och under placeringen. Barnen berättar också att de inte kändes som att de 

blev tagna på allvar samt att de var jobbigt och svårt för dem att komma in i en ny familj, en 

del av barnen berättar om hur familjens biologiska barn mobbat och stött ut dem under 

placeringen. Många av barnen var också oroliga över vad som hände med deras biologiska 

familj under tiden som de var borta (Cederborg & Karlsson, 2001). Det finns en stark 

koppling mellan en problematisk livssituation och hälsoproblem vilket innebär att orsaken till 

hälsoolikheter kan förstås som ett socialt problem (Hultman m.fl, 2013). 

 

I artikeln Child-centered social work practice - three unique meanings in the context of 

looking after children and the assessment framework in Australia, Canada and Sweden har tre 

olika verksamheter i tre olika länder undersökts, Kanada, Australien och Sverige. 

Verksamheterna som har studerats arbetar med social barnavård. Alla tre verksamheter har 

inspirerats av Assessment Framework och LACS men har anpassats för att passa in i de olika 
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länderna. Alla tre verksamheter utgår ifrån att fokusera på barnet i barnavårdsutredningar. 

Man försöker öka barnets delaktighet i utredningen genom att lyssna på barnet. I artikeln 

diskuteras skillnaderna i utbildningsmaterialet i de olika länderna. I och med att materialet ser 

olika ut blir det också skillnad på vad man menar när man pratar om att sätta barnet i fokus 

och vad som är barnets bästa. De visade sig att de tre olika verksamheterna har olika 

synpunkter på vad som är barnets bästa. Man fokuserar också på olika saker under en 

utredning. I Australien balanserar man mellan barnens behov och rättigheter med fokus på 

barns villkor i kombination med skydd och barns deltagande. Kanada har en stor betoning på 

barnets behov men mindre fokus på barns rättigheter. Barns villkor ersätter barns skydd som i 

sin tur är i större fokus än barns deltagande. I Sverige är det barnet som är i fokus. En viktig 

princip i Sverige är att utveckla barns delaktighet i kombination med barns villkor och skydd. 

Det är viktigt att man har en liknande redogörelse för vad som menas med barnets bästa. Det 

som gör att det är skillnader på begreppet är att man har olika kulturella synpunkter. Man 

måste vara medveten om att begreppet har olika betydelser i olika länder och att innebörden 

av begreppet hela tiden förändras (Rasmusson, Hyvönen, Nygren, & Khoo, 2010).  

 

Artikeln Vunerable children´s health as described in investigations of reported children 

studerar hälsoaspekter för barn och ungdomar i Sverige som genomgår hälsoutredningar. I 

artikeln framgår att sårbara barn och speciellt omhändertagna barn generellt har en mer 

problematisk hälsa än andra barn. Barn som via anmälning har kommit i kontakt med 

socialtjänsten kan vara exponerade för riskfaktorer och drabbade av hälsoproblem vid den 

tidpunkt de kommer i kontakt med socialtjänsten. Det är därför viktigt att socialsekreterare 

ökar kvalité och mängden information om hälsoaspekten för att säkra barnets nuvarande 

livssituation men även framtida hälsa. Det framgår också att socialsekreterare i vissa fall inte 

frågar om hälsoaspekten i samband med en utredning. Det är på grund av att ärendet som 

socialsekreteraren arbetar med handlar om något annat som man väljer att inte fråga om 

hälsan. Det kan också vara så att socialsekreteraren känner sig obekväma med att ställa frågor 

som handlar om hälsa vilket gör att han eller hon avstår från att ta upp ämnet (Hultman m.fl, 

2013). 

 

BBIC 

 

BBIC är ett utredningsinstrument som är enhetligt för den sociala barnavården i Sverige. 

Personer som arbetar inom den sociala barnavården använder BBIC till att planera, göra 

utredningar och uppföljningar. Syftet är att stärka barns ställning, skapa bättre samarbete 

mellan barnet och deras nätverk, skapa struktur i dokumentationen samt stärka klientens 

rättsäkerhet. BBIC grundar sig bland annat på Bronfenbrenners utvecklingsekologiska synsätt 

samt Bowlbys anknytningsteori. Triangeln som används i arbetet med BBIC är tänkt att 

användas som en tankmodell. Genom triangelns olika sidor analyserar man samspelet mellan 

de olika faktorerna som har betydelse för barnets utveckling. Inuti triangeln finns barnet i 

centrum. De tre sidorna i triangeln kopplas samman med varandra för att se om barnets behov 

tillgodoses. Den första sidan, barnets behov, kopplas samman med den andra sidan, 

föräldrarnas förmåga, för att se om barnets behov tillgodoses. 
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Den tredje sidan, familj och miljö, måste också kopplas samman med de andra sidorna för att 

se hur familjen förutsättningar i samspel med omvärlden påverkar barnets utveckling. 

Personer som arbetar med barn och deras utveckling kan använda triangeln som ett tankesätt 

för att skapa struktur när man talar och tänker kring barns utveckling. BBIC består av 12 

formulär som täcker hela ärendeprocessen. Från anmälan/ansökan till uppföljning av insats 

(Dahlberg & Forssell 2006, s. 13-14, 23-24). 

 

De 12 formulären som ska hjälpa till att strukturera och analysera insamlandet av information 

i barnavårdsutredningar är: 

 

• Grunduppgifter 

• Anmälan 

• Ansökan 

• Utredningsplan 

• Utredning enligt 11 kap. 1 § Socialtjänstlagen 

• Mall för utredning 

• Vårdplan 

• Genomförandeplan öppna insatser 

• Placeringsinformation 

• Genomförandeplan placering 

• Övervägande vid placering 

• Omprövning vid placering 

(Socialstyrelsen 2006a, s.38). 

 

Formulären ska inte användas som ett intervjuformulär utan som ett 

hjälpmedel för att dokumentera, strukturera och analysera information. 

Man bör diskutera de ämnen som berörs i stället för att följa ett strikt 

mönster av fråga och svar. All information i formulären är sällan relevant i 

ett enskilt ärende. Särskilt i barnavårdsutredningar är det viktigt att tänka 

på att bara använda det som passar och att utesluta det som inte behövs. 

Annars finns risk att man ”överutreder” och att utredningen blir för 

omfattande (Socialstyrelsen 2006a, s. 45). 

 

Hur görs då kopplingarna mellan de tre olika sidorna i triangeln? För att kunna beskriva 

barnets behov börjar man med att ta reda på så mycket som möjligt om barnet genom att utgå 

ifrån de olika behovsområdena. Barnets behovsområden relateras sedan till föräldrarnas 

förmåga att tillgodose behoven. Till sist utreder man om faktorerna i familj och miljö 

påverkar föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov positivt eller negativt. Denna 

process kan beskrivas genom tre steg (Dahlberg & Forssell 2006, s. 61). 

 

I det första steget undersöks exempelvis barnets behovsområde hälsa, socialsekreteraren går 

igenom vad barnet har för behov kring hälsa. Det andra steget undersöker föräldrarnas 

förmåga att ge grundläggande omsorg för barnets hälsa. Man fortsätter sedan på samma sätt 

med föräldrarnas andra fem förmågor; säkerhet, känslomässig tillgänglighet, stimulans, 
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stabilitet, vägledning och gränssättning för att tillgodose barnets behov utifrån barnets relation 

till hälsa. I det tredje steget tittar man på basen i triangeln, det vill säga hur familj och miljö 

kan påverka barnets behov. Ett exempel på något från basen som kan ha betydelse för barnets 

hälsa är boendet. Det kan påverka barnets hälsa negativt om det finns ohyra eller liknande i 

bostaden som i sin tur kan göra så barnet får astma eller allergi. Något från basen som kan 

vara positivt för barnets hälsa är det sociala nätverket som kan stötta barnet vid exempelvis 

träning och motion. Föräldrarnas ekonomiska situation har också betydelse för barnets hälsa. 

En god ekonomi kan underlätta för föräldrarna att tillgodose barnets behov utifrån hälsa 

genom bra mat och bra sjukvård. När man har kopplat samman alla delar från basen till 

området hälsa samt föräldraförmågan till hälsa ser man om det finns kvar någon del som inte 

blir tillgodosedd utifrån barnets behov utifrån hälsoaspekten. Sedan gör man samma sak med 

barnets andra behovsområden. Detta arbete är väldigt tidskrävande och det är inte möjligt att 

göra alla kopplingar. Det gäller att kunna se vilka kopplingar som är nödvändiga att göra för 

att underlätta arbetet (Dahlberg & Forssell 2006, s. 61-64).   

 

Den övergripande teorietiska kunskapsbasen i utformningen av BBIC är Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska perspektiv på barns utveckling. Bowlbys anknytningsteori var 

vägledande vid skapandet av BBIC gällande de utvecklingsteoretiska perspektiven (Svendsen 

2012, s.12). 

 

Utvecklingsekologisk syn på barns utveckling 

 

Det grundläggande perspektivet i BBIC är det utvecklingsekologiska som psykologen Urie 

Bronfenbrenner utvecklade. Enligt detta synsätt utvecklas barnen i ett sammanhang, i ett 

samspel och i interaktion med olika faktorer i omgivningen. I modellen finns barnet i centrum 

på en så kallad mikronivå. På mikronivån befinner sig barnen i sin närmiljö och allt eftersom 

barnet växer upp deltar han eller hon i fler närmiljöer så som förskola, skola och kamratgrupp. 

Mellan alla dessa närmiljöer äger ett samspel rum. Relationer i dessa samspel bilder ett 

system på mesonivå. För att barnet ska kunna utvecklas är det viktigt att samspelet mellan 

föräldrar, skola och socialtjänst m.fl. ska fungerar bra. Exonivån är en nivå som barnet inte 

har direktkontakt till men som ändå har stor betydelse för utvecklingen. Det kan exempelvis 

vara föräldrars arbetsmiljö eller den kommunala barn- och ungdomspolitiken. Alla dessa 

nivåer samspelar i sin tur med makronivån där lagstiftning, samhällsekonomi och politiska 

ideologer finns (Socialstyrelsen 2006b, s. 21).  

 

Triangeln som används vid en utredning enligt BBIC bygger bland annat på detta synsätt. 

Tanken är att man ska bilda en helhetsyn med barnet i fokus i samband med en utredning men 

socialsekreteraren kan dock begränsa sig till hur omfattande utredningen skall bli. 

Socialsekreteraren kan välja att ta bort delar som inte känns relevanta för utredningens 

betydelse, likaså som barn och föräldrar kan begränsa utredningen. Även lagstiftningen 

begränsar utredningen och då dels den tidsmässiga biten som gör att man bara har tid att 

fokuserar på de delar som är nödvändiga för utredningen. (Dahlberg & Forssell 2006, s. 118-

119). 
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Figur 3. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska system. Källa: Socialstyrelsen 

 

Bowlbys anknytningsteori 

 

Anknytningsteorin kopplas samman med Bronfenbrenners utvecklingsekologiska synsätt i 

BBIC. Anknytningsteorin har legat till grund för de utvecklingsteoretiska perspektiven i 

BBIC (Svendsen 2012, s. 12). Barnet ska under sin uppväxt klara av en del olika 

utvecklingsuppgifter. Under de första åren handlar de om kognitiva, språkliga, och fysiska 

förmågor som barnet måste utveckla. Att skapa en trygg anknytning är viktigt under de första 

levnadsåren. För att barnet ska kunna utvecklas psykiskt krävs en anknytning, åtminstone till 

en vuxen. Det kan antingen vara till en förälder eller också till någon annan viktigt vuxen 

person i barnets liv. Ofta är det mamman som barnet skapar sin första relation till. Alla barn 

skapar en anknytning till sina vårdare, vare sig de är lämpliga som det eller inte 

(Socialstyrelsen 2006a, s. 21).  

 

Barnets personliga utveckling är något som påverkas av anknytningen till sina vårdare. Det 

kan innebära att barnet exempelvis får problem att hantera sina känslor eller andra 

beteendeproblem om anknytningen är otrygg. Barns hjärna påverkas inte bara utav genetiska 

faktorer. Forskning visar även att barn som har utsatts för stress och trauman under uppväxten 

har fått problem med utvecklingen av hjärnan. Barn påverkas starkt av interaktionen med 
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omvärlden (Allmänna barnhuset 2007, s. 10-11). De som inte har fått en trygg anknytning har 

visat sig få svårt att skapa relationer till människor senare i livet, deras egen föräldraförmåga 

påverkas också negativt (Dahlberg & Forssell 2006, s. 46).  

Sammanfattning av centrala teorier 

 

BBIC utvecklades eftersom det riktats stark kritik från JO och riksdagens revisorer mot 

familjevården i Sverige. Arbetet med att utveckla BBIC började i mitten av 1990-talet. Det 

var socialstyrelsen som fick i uppdrag att utveckla ett system för att få barnen mer delaktiga i 

utredningar som gällde dem själva samt för att de skulle finnas ett enhetligt system för alla 

som arbetar inom den sociala barnavården. Inspirationen för att skapa BBIC hämtades från 

England. Mellan åren 1999-2005 testades BBIC i sju kommuner i Sverige. BBIC grundar sig 

på Bronfenbrenners utvecklingsekologiska synsätt samt Bolwbys anknytningsteori.  

 

Anknytningen mellan de nyfödda barnen och föräldrarna är grundläggande för barnets 

psykiska utveckling. Därför är det viktigt att barnen får åtminstone en trygg anknytning under 

sin uppväxt. Kan inte föräldern vara en trygg anknytningsperson för barnet är det viktigt att 

man snabbt hittar en annan vuxen person som barnet kan knyta an till. Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska synsätt fokuserar på hur barnet blir påverkad av det som finns 

runtomkring dem. Barnet utvecklas i ett samspel mellan Bronfenbrenners olika nivåer. Barnet 

finns i centrum, i sin närmiljö, de vill säga barnet påverkas av familj och av andra sociala 

interaktioner som barnets befinner sig i exempelvis förskola, skola och kamratgrupp. Det är 

viktigt att samspelet mellan de olika nivåerna fungerar för att barnet ska kunna utvecklas. 

Föräldrars arbetsförhållanden och ekonomiska situation påverkar barnets utveckling. 

Bronfenbrenners yttersta nivå påverkar barnet. Det är nivån där lagstiftning, 

samhällsekonomiska och politiska ideologer grundas.  

Diskussion kring teorier  

 

Det teoretiska synsätten är grundläggande för att få med barnets alla behovsområden samt för 

att få en förståelse för hur omvärlden påverkar barns utveckling. Att de sju behovsområdena 

är universella betyder att BBIC går att använda i alla slags barnavårdsutredningar. Att få 

barnen mer delaktiga i utredningar som rör dem själva är en tillgång som underlättar 

utredningsarbetet. Ett system som följer upp vården är positivt för att veta att den vård som 

barnet erbjuds blir den rätta. En tanke med BBIC är att få enhetliga utredningar vilket i sin tur 

gör utredningarna mer rättvisa. Varje socialsekreterare som arbetar med 

barnavårdsutredningar har samma behovsområden att beröra vid utredningen. Den fysiska 

hälsoaspekten går inte att utesluta när BBIC:s utredningsdokument tar upp alla 

behovsområden. Det är viktigt att förstå att barn blir påverkade av de som finns runt omkring 

dem. Familjens förutsättningar är av stor vikt under barns uppväxt. Likadant är det med andra 

sociala sammanhang där barnet vistas. En trygg anknytning till någon vuxen person är viktig 

för att barnet ska få en god möjlighet att utvecklas.  
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När man arbetar med triangeln görs kopplingar mellan barnets olika behovsområden samt 

föräldrar förmåga att tillgodose behov. Till sist görs en koppling till familjen där man utreder 

hur familjens förutsättningar och närmiljön påverkar barns utveckling. Att göra alla 

kopplingar tar tid och är i vissa fall inte nödvändiga. Därför gäller det att som 

socialsekreterare veta vilka kopplingar som ska göras för att arbetet ska passa den specifika 

utredningen, annars kan utredningarna bli för tidskrävande vilket resulterar i en ökad 

arbetsbelastning. 

 

BBIC utgår ifrån forskning och är vetenskapligt förankrat i befintliga teorier. Med BBIC vill 

socialstyrelsen att utredningarna blir enhetliga och se till att alla behovsområden utreds för att 

förbättra den sociala barnavården. 

Socialsekreterares upplevelser 

 

För att få en inblick om vilka förväntningar det fanns på BBIC innan det implementerades har 

vi tagit del av en utvärdering som gjorts under en utbildning i BBIC i Umeå 2006. 

Socialsekreterare fick beskriva sina förväntningar på det nya utredningsinstrumentet. Dessa 

förväntningar var bland annat att det skulle bli mer tydligt, enhetligt och strukturerat i arbetet 

med barnavårdsutredningar. Det fanns förhoppningar om att barnens behov skulle bli 

tydligare och att familjerna får en högre delaktighet i utredningen. Via utredningsinstrumentet 

förväntades bättre uppföljningar. Socialsekreterarna har förhoppningar om att arbetet ska 

förenklas och att det ska bli lättare att prioritera vad som är viktigt. Det fanns även en del 

farhågor om att BBIC skulle innebära ännu mer arbete och att arbetet skulle ta längre tid och 

vara resurskrävande och begränsa dem i arbetet (Sjömar 2007, s. 16).  
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4. Empiri 

I detta kapitel kommer resultatet utav den genomförda undersökningen att redovisas och 

därefter följer tolkning och analys av resultaten. Sista delen i kapitlet består av en 

sammanfattning av de viktigaste analysresultaten. Det datamaterial som har samlats in har 

transkriberats och kodats. Via koderna har sedan kategorier skapats: barnet i centrum, åsikter 

kring utbildning i BBIC, positiva åsikter om BBIC, negativa åsikter om BBIC och 

förbättringsmöjligheter.  

 

I studien deltog fyra socialsekreterare i enskild semistrukturerad intervju om deras åsikter 

kring arbetet med BBIC, alla är kvinnor. Tre av informanterna har arbetat mellan 16-27 år 

inom individ och familjeomsorg och har arbetat med utredningsarbete innan BBIC 

implementerade vid den sociala barnavården i Sverige. Den fjärde informanten har varit 

yrkesverksam i sex månader vid intervjutillfället och har inte arbetat med utredningsarbete 

innan BBIC implementerades. Två av personerna befinner sig på samma arbetsplats. Alla 

informanter är yrkesverksamma i mindre kommuner.  

Barnet i centrum 

 
Alla fyra informanter anser att de alltid utgår ifrån barnet i en barnavårdsutredning. En person 

menar att det är stor skillnad på hur mycket fokus som riktas mot barnet i utredningar idag 

jämfört med tidigare. Hon menar att det är mycket mer strukturerat idag men kan inte förstå 

varför fokus var mer riktat mot föräldrarna tidigare. 

 

Om man jämför från när jag började till idag så är det ju en avsevärd 

skillnad på hur mycket mer fokus man lägger på barnen. Från början tog ju 

föräldrarna väldigt stor plats. Vi pratade ju då i regel med föräldrarna om 

barnen när det var mindre barn. 

 

Alla informanter berättar i sina intervjuer att de ständigt utgår ifrån att barnen ska stå i 

centrum. En person beskriver hur viktigt det är att barnen får en egen kontakt med 

socialsekreteraren. Även de barn som är väldigt små får en egen uppfattning av 

socialsekreteraren.  

 

Om inte annat så blir man den roliga tanten som kan leka med dem en 

stund. 

 

En viktig del i utredningen är att barnet känner att någon lyssnar på vad han eller hon har att 

säga. Även om man inte alltid kan låta barnet bestämma så anser informanten att det är 

väsentligt att lyssna på barnen så att deras röster blir hörda. Det är viktigt att dokumentera vad 

barnen säger i samtalen så att barnen kan känna att det faktiskt är någon som lyssnar på dem 

och vad de har för önskemål. 
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Men jag tycker framförallt det här med fokus på barnen, /.../ det går det 

verkligen inte att sluta bort idag. Det tror jag inte man vill heller men alltså 

det är så otroligt tydligt. 

 

Två personer anser att BBIC inte förändrat deras syn på att barnet ska stå i fokus, det 

perspektivet hade de redan. De andra två menar att BBIC har förstärkt barnperspektivet i 

utredningarna men att man alltid utgår ifrån barnet i en barnavårdsutredning.  

Åsikter kring utbildning i BBIC 

 

En intervjuperson beskriver att det i varje kommun med BBIC-licens finns ett BBIC team 

som genom Socialstyrelsen blir utbildade till utbildare i BBIC. Dessa personer ska vidare 

utbilda personal inom kommunen som arbetar med BBIC. Tre av informanterna har 

genomgått grundutbildning i BBIC i samband med att BBIC implementerades på 

arbetsplatsen eller i samband med anställning. Den fjärde informanten har fått en genomgång 

av chefen i BBIC i samband med anställning. Hon har även lärt sig att arbeta utifrån BBIC 

genom att använda utredningsinstrumentet vid utredningsarbete. Två av informanterna 

berättar att det fått uppföljningsutbildning efter grundutbildningen i takt med att det har 

kommit något nytt inom BBIC som påverkat arbetssättet. En av informanterna är utbildare i 

BBIC.  

 

Genom att man håller på med BBIC så lär man sig, alltså de är så tydligt 

strukturerat så det är väldigt svårt att göra fel. /.../ Man följer ju ett 

program så att jag tycker som att man har som lärt sig genom att man har 

jobbat med BBIC mer. 

 

Informanterna hade inte så mycket att säga om utbildningen utan var nöjda med den 

utbildning de hade fått och ansåg inte att de hade några problem med förståelsen av BBIC.  

Positiva åsikter om BBIC 

 

Tre av informanterna betonar att BBIC har påverkat utredningarna positivt då de anser att 

rättssäkerheten har ökat. Alla följer samma dokument och därför blir utredningarna mer 

likartade än tidigare och ger en rättvisare bedömning. En informant nämner att utredningarna 

ser annorlunda ut beroende på vem som har skrivit dem, men anser att skillnaderna har 

minskat sedan BBIC infördes. Oavsett bekymmer så utreds alla områden. Två personer anser 

att det blir mindre missar i dokumentationen då det finns mallar i BBIC att följa.   

 

Det tycker jag är fördelarna med BBIC att man glömmer inte på samma 

sätt. Eller man missar inte, glömmer är väl kanske fel ord. Det handlar inte 

om att glömma, de handlar om att man kanske inte flyttar fokus så man ser 

helheten. 
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Det ska ju inte vara beroende av vilken kommun du bor i. Då kommer ju 

nånstans utredningen se ganska lik ut tänker jag. Sen kan jag ibland tycka 

att det blir väldigt mycket information som blir upprepad i själva mallarna 

om man säger så. Men det är ju mer hur man förhåller sig till materialet. 

 

En av informanterna anser att det enbart finns fördelar med BBIC. Hon menar att det tar mer 

tid att göra en utredning idag men att kvalitén på utredningen ökar och därför är det värt det. 

Hon poängterar att det är utredningen styr lagstiftningen, inte BBIC. BBIC finns till som ett 

hjälpmedel för att socialsekreteraren ska få hjälp att genomföra en bra utredning. En annan 

informant betonar genomförandeplanen som ett viktigt dokument som redskap vid utredning. 

Hon ser det som ett pedagogiskt redskap och att BBIC:s genomförandeplan är något positivt 

för klienten. Man går tillsammans igenom framstegen som klienten tar. 

 

Där hade vi ju gjort en genomförandeplan, sen nu så träffade vi ju henne 

och så gick vi igenom, hur ser ditt liv ut idag? Och de var ju en jättebra 

pedagogisk sak för henne, att jag kunde kryssa bort, jaa men de här, det har 

inte du behov av nå mer, de här fixar du nu och så kryssa bort. Där kan jag 

tänka att där var de bra med BBIC för henne att de blev ett pedagogiskt 

redskap. 

 

De är sällan något missas då stöddokumenten är så tydliga. En person förklarar att det går 

mycket mer tid till dokumentation och att det verkligen påverkat arbetet. Hon menar samtidigt 

att det blivit mycket mer strukturerat och det finns ingen risk att något behovsområde förbises 

i utredningen om ett barn har stora bekymmer inom ett annat område. Därför känner hon inte 

att det är något problem att arbetet med dokumentationen tar mer tid. Enligt henne kunde det 

förut bli så att ett område tog mycket plats och de andra behovsområdena kunde därför hamna 

i skymundan. Två informanter anser att BBIC har påverkat barnavårdsutredningarna på så sätt 

att man fokuserar mer på det som är positivt. Förut glömdes det som fungerar bra ofta bort, 

med BBIC är det lättare att komma ihåg att dokumentera även det som fungerar bra.    

 

Då kan man också skriva i de andra områdena om det som fungerar bra. 

Allting kommer med så att man inte glömmer bort de som fungerar bra 

också, det tycker jag är viktigt. 

 

En informant anser att det med hjälp av BBIC blir väldigt tydligt inom vilka områden 

föräldrar brister. Då blir det lättare att se om det går att kompensera bristerna även fast barnen 

bor hemma eller om det inte går. Det blir mer struktur runt bedömningarna. 

 

Ja alltså jag tror att man ofta numer hamnar i diskussionen vad är gott nog. 

Om man tänker utifrån triangeln, hur skev kan den få vara för att vara god 

nog? 

 

En informant påpekar att det som kan tyckas vara självklart är viktigt att ta upp i utredningen. 

Till exempel tandborstning, hälsa och sömn kan anses vara självklara rutiner men när man väl 
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börjar granska det så inser man att det inte alltid är självklart. Med BBIC undgår man att 

missa detta. 

 

En annan informant nämner att de utredningarna som gjordes innan BBIC började användas 

ibland kunde missa viktiga delar. Det som tidigare missades var ofta sådant som 

socialsekreterare inte trodde var något problem. Hon ger exempel på att frågor kring fysisk 

hälsa kunde glömmas bort när barnet utreds med anledning av en social situation. Det är något 

som intervjupersonen insåg när hon vid ett tillfälle missade att en pojke var i behov av 

glasögon.    

 

Och jag vet att vi någon gång uppdagade de när vi höll på med ett barn som 

var familjehemsplacerad då behövde de här barnet glasögon men de var ju 

som ingen som tog tag i de. För de var ingen som fråga om det. 

 

Sedan BBIC infördes är det svårare att missa viktiga delar kring barnet eftersom man ska gå 

igenom alla behovsområden i en utredning enligt BBIC. Man använder BBIC som en 

checklista för att få med alla delar.  

Negativa åsikter om BBIC  

 

En informant är väldigt kritisk till BBIC och säger att hon hellre hade gjort utredningar utan 

BBIC konceptet i dagsläget. Hon tycker att det är för tidskrävande och att det är lätt att tappa 

fokus i och med att utredningen blir så omfattande. I vissa fall tyckte hon att utredningen blev 

större än insatsen. Dock anser hon att tankesättet som ingår i BBIC är bra och menar att man 

hade kunnat utgå ifrån att barnen står i centrum även fast man skriver en egen utredning utan 

stöd från BBIC dokumenten. Hon anser att det är mycket administrativt arbete som tar tid från 

annat som hon önskar att hon hade kunnat göra.  

 

Alltså de är jätte tidskrävande, jag upplever det nog mer negativt. Jag skulle 

hellre, idag skulle jag hellre sitta och skriva en egen utredning. Jag menar 

man kan ju använda det här tankesättet ändå. /.../ Så krävs de ju en ganska 

stor omfattande utredning för kanske en insats som egentligen inte behöver 

så omfattade information. 

 

Samma informant upplever att det är lätt att gömma sig bakom utredningen. Ofta gömmer sig 

socialsekreterare bakom formuleringar som exempelvis “utredningen visar”. Detta görs 

istället för att formulera sig kort och koncist utifrån det man ser vid hembesök eller liknande. 

Hon tycker inte alltid att det framgår vad som menas eftersom att utredningen ska skrivas på 

ett speciellt sätt utifrån BBIC. När utredningen ska lyftas i nämnden anser hon att det läggs 

för mycket fokus på utredningen. Det hon egentligen vill visa med utredningen blir svårt att få 

fram eftersom BBIC är så omfattande. En av informanterna tror också att det kan vara så att 

man gömmer sig bakom utredningen. Hon tycker inte att det enbart är kopplat till BBIC, hon 

tycker att det är så överlag och ifrågasätter ifall man som socialsekreterare alltid vågar säga 

vad man ser.  
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Man uttrycker ju sig på ett speciellt sätt bara för att de ska skrivas ner 

utifrån BBIC och ibland så är de som att, ja men ”utredningen visar att”. 

Man har så fina formuleringar som man gömmer sig bakom. /.../ De ska se 

bra ut, istället för att man tänker vad är de viktigaste. Vad är kärnan i de 

jag vill visa. 

 

Men jag vet inte. Jag tycker det är så överlag, alltså inte bara kopplat till 

BBIC utan överlag så är det så att... vågar vi säga vad vi ser?  

 

En annan informant nämner att socialsekreterarna måste välja bort vissa delar i 

utredningsarbetet eftersom det tar mer tid att skriva en utredning med BBIC, det finns inte tid 

för att ha med allt. Hon och den tidigare informanten berättar om detta fenomen. Det blir en 

bedömningsfråga kring att välja bort delar som inte känns relevanta för utredningen. Dessa 

två personer berättar också att man inte kan följa BBIC till 100 procent eftersom det skulle ta 

för mycket tid.  

 

Handlingsutrymmet skapar ju en sån här arbetsångest att man måste 

prioritera och välja hela tiden. /.../ de handlar ju till stor del om att man 

måste prioritera, annars går det inte. Det går inte att följa BBIC till hundra 

procent, alltså det fungerar inte. 

 

Det känns inte okej att välja bort vissa delar utifrån att jag tycker att BBIC 

är ett bra system, som om man ska titta på de här med kundernas 

rättsäkerhet så ur det perspektivet känns det inte okej. /.../ De hinns inte 

med. 

 

Tre av informanterna nämner datasystemet som något negativt i arbetet med BBIC. En av 

dessa tre anser inte att det finns något negativt med BBIC som dokumentationsprogram. Hon 

menar att det blir problem de tillfällen datasystemet inte fungerar, då skapas en frustation. En 

av informanterna anser att datasystemet blivit bättre på senare tid men tycker fortfarande att 

det finns sådant som behöver förbättras.  

 

En annan informant funderar om det är BBIC som gör att det känns tungrott eller om det beror 

på arbetsmiljön och arbetssituationen. Hon nämner att BBIC är något som är efterfrågat för att 

få bättre utslussning, bättre avslut och eftervård. Hon tycker att det känns som en börda med 

alla nya formulär som kommer samtidigt som hon menar att formulären är bra och fungerar 

som ett hjälpmedel. 

 

Informanterna är mestadels positiva till BBIC men dessa var de negativa åsikterna som togs 

upp kring BBIC. En stor del i detta kapitel beskrivs av en av informanterna, hon har arbetat 

med BBIC i sex månader.    
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Förbättringsmöjligheter  

 

Alla de fyra personerna som deltagit i intervjun har tips på olika former av förbättring av 

BBIC. En informant menar att det alltid går att skapa förbättringar och att det successivt görs 

förbättringar av utredningsverktyget, delar kommer till och plockas bort. Hon anser att BBIC 

har förbättrats under de år hon använt sig utav det. Nästa informant vill att det ska finnas en 

mall för familjehemsplacering. Hon önskar att BBIC vore mer anpassat utifrån insats, men 

tror inte att det är möjligt då helhetsperspektivet är grundtanken med BBIC. En annan 

informant vill också att man kopplar BBIC till familjehemsutredning. Hon vill att man ska ta 

fram ett utredningsmaterial i samma anda för familjehem. Informanten är medveten om att 

socialstyrelsen kollar över det nu och att de har gjort ett utbildningsmaterial till familjehem 

där delar av BBIC ingår. 

 

Nu kan man ju göra det själv /…/ men alltså hitta en struktur för att kunna 

matcha barnet behov utifrån BBIC men familjehemmets förmågor också. 

Precis som föräldrarnas förmågor för jag menar familjehem har ju också 

styrkor och svagheter. 

 

Ett annat önskemål är att få möjlighet att skriva en sammanfattning av utredningar på ett 

förenklat sätt. I arbetet möter en av informanterna en del föräldrar som är 

förståndshandikappade och det blir väldigt svårt för vissa föräldrar att förstå allt. Hon vill inte 

känna att hon lurar någon. Det har visat sig bli väldigt svårt för föräldrar att förhålla sig till 

materialet som blir väldigt omfattande ibland med många rubriker och underrubriker. Hon vet 

dock inte hur man ska lösa det. Frågan är om det är möjligt att förenkla det fast ändå behålla 

kvalitén. Den sista informanten menar att det alltid finns förbättringar att göra. Hon anser att 

det vore bra om socialstyrelsen hade kunnat komma ut i kommunerna oftare för att granska 

arbetet. Hon är tveksam till om förbättringarna som bör göras verkligen handlar om BBIC. 

Möjligtvis är det arbetssituationen som bör förändras för att förbättra situationen.  

 

 

Jag vet inte om det handlar om själva BBIC eller alltså det här som liksom 

blir tungt och som blir tufft. Jag vet inte om det egentligen handlar om 

själva BBIC eller om det handlar om arbetssituationen. /.../ Vi måste bli mer 

yrkesstolta och våga säga att det här ser jag. Sen är ju de din uppfattning av 

verkligheten och sanningen kanske ligger någonstans där mitt emellan men 

vi måste våga börja göra det. 

 

Informanterna ger flera olika förslag på förbättring, den sista informanten uppmanar 

socialsekreterare att höja sina röster när de har något att säga, det vore ett framsteg för 

utvecklandet av BBIC. Två informanter säger att det alltid går att skapa förbättringar.   
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5. Analys 

Barnet i centrum 

 

Alla informanter anser att de alltid utgår ifrån barnet i barnavårdsutredningen. En av 

informanterna säger att utredningarna idag riktar mer fokus mot barnen än tidigare, de andra 

informanterna nämner inte detta. Det är troligt att BBIC har påverkat hur mycket fokus som 

riktas mot barnet i utredning då det blir så pass tydligt att fokus är mer riktat på barnen idag. 

På en individuell nivå menar två intervjudeltagare att de inte har förändrats i sin syn där 

barnens behov står i centrum, detta eftersom de redan har ett barnperspektiv i grunden. De 

andra två informanterna menar att även de utgår ifrån ett barnperspektiv utan hjälp av BBIC 

men att det har stärkt det barnperspektiv som de redan har.  

 

Det finns en tydlig linje hos de intervjuade, alla utgår ifrån ett barnperspektiv i sina 

utredningar. De har dock skilda åsikter gällande hur BBIC påverkat deras fokus på barn i 

utredningen. En underliggande mening i intervjuerna är att BBIC riktar fokus mot barnen i 

utredningen. Det som är av störst vikt är att socialsekreteraren gör ett bra jobb och har ett 

barnperspektiv inom sig. BBIC är ett utredningsverktyg som kan vara till stor hjälp men det är 

människan som gör utredningen.     

 

Socialsekreterarnas vetskap om barns anknytning och om anknytningsteorins betydelse kan 

stärka dem så att de alltid placerar barnet i fokus. Det finns mycket skrivet om 

anknytningsteorin och dess betydelse för barns utveckling. Betydelsen av denna teori kopplar 

vi till socialsekreterarnas åsikter kring att placera barnet i fokus. De har kunskap om 

anknytningsteorin och arbetar därför utifrån att barnet ska vara i fokus och att barnet ska få de 

bästa förutsättningarna för en god utveckling.   

Åsikter kring utbildning i BBIC  

 

De informanter som hade fått utbildning var alla nöjda med den. Kvinnan som inte hade fått 

någon utbildning tyckte hon hade lärt sig tillräckligt om BBIC genom att arbeta med det. De 

som hade gått utbildningen var även de som hade arbetat med utredningsarbete innan BBIC 

implementerades Två av dessa nämner att det var tungt och kändes jobbigt i början när man 

skulle byta system men att det med tiden släppte. De ansåg att det känns lättare nu när man 

har arbetat med det i några år. För en av informanterna känns BBIC naturligt och vet inte vad 

man hade gått tillbaka till om BBIC hade försvunnit.  

 

Utifrån informanternas tankar om utbildning i samband med BBIC framkommer det att 

deltagarna anser att nya system är jobbigt. Det är svårt innan man har lärt sig hur systemet 

fungerar. Med tiden har man lärt sig använda BBIC och de personer som har arbetat längst 

med BBIC är också de som var nöjdast. De personer som har arbetat längst som 

socialsekreterare är de som har fått mest utbildning i BBIC. 
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Den person som har kortast erfarenhet av utredningsarbete och minst utbildning i BBIC var 

också den som var mest negativ till utredningsinstrumentet. Detta kan kopplas till att man som 

socialsekreterare måste ha kännedom om hur man arbetar med BBIC-triangeln. I arbetet med 

triangeln görs kopplingar mellan barns behov och föräldrars förmåga att tillgodose dem samt 

till familjens förutsättningar för att tillgodose behoven. Om alla kopplingar i BBIC-triangeln 

görs blir det en hel del kopplingar, vilket man som socialsekreterare inte har tid att göra. Det 

gäller därför att kunna välja bort delar som inte är relevant för den specifika utredningen. Det 

tar tid att lära sig vilka kopplingar som är nödvändiga och innan man gjort det kan arbete med 

BBIC vara väldigt tidskrävande. Detta kan bidra till en negativ åsikt om BBIC. 

Positiva åsikter om BBIC  

 

I det stora hela var tre av informanterna mycket nöjda med BBIC som utredningsverktyg. De 

betonar rättsäkerhet och tydlighet. En av deltagarna kan enbart se fördelar med BBIC. Många 

olika åsikter kring positiva aspekter av BBIC tas upp. Bland annat anser alla informanter att 

man inte kan missa någon viktig del i utredningen då det är så tydligt vad som ska ingå. En 

kvinna beskriver att till synes självklara rutiner ibland inte är så självklara när man börjar titta 

på det och hon menar att BBIC dokumenten täcker upp sådana områden så att de inte missas, 

vilket innebär en ökad trygghet för de barn som ingår i utredningen.    

 

BBIC är enligt tre av fyra informanter en trygghet i utredningen då det hjälper 

socialsekreterarna att göra utredningar som inte missar behovsområden. BBIC påverkar 

utredningar då de nationellt bli mer likartade än tidigare. Trots att det finns skillnader i 

svenska barnavårdsutredningar så upplevs de mer likartade sedan BBIC infördes. 

 

En av informanterna beskriver hur man tidigare kunde glömma bort att ställa frågor kring 

behovsområden som inte förväntades vara relevanta för utredningen. Hon syftade på fysisk 

hälsa som ett behovsområde som lätt kunde missas innan BBIC. Vidare förstår man hur 

viktigt det är att gå igenom varje behovsområde utefter BBIC för att inte missa något behov 

som barnet har. Sådant som kan anses vara självklart och sådant som man inte trodde var 

relevant för utredningen blir med hjälp av BBIC upptäckt när man går igenom alla 

behovsområden. Något som tas upp är att det är viktigt att se BBIC som ett arbetsverktyg och 

att det faktiskt är lagstiftningen som styr. 

 

Ett system som BBIC var efterfrågat och socialsekreterarnas förväntningar innan BBIC 

implementerades var att det skulle bli mer enhetliga utredningar samt att de skulle bli mer 

struktur och tydlighet i utredningarna. Detta är något som socialsekreterarna som vi har 

intervjuat har nämnt som positiva åsikter som arbetet med BBIC har tillfört. Genom att arbetet 

blir mer strukturerat och tydlig med BBIC blir det svårt att missa viktiga aspekter eller 

behovsområden kring barnet. Vilket i sin tur gör att utredningarna får bättre kvalité.   
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Negativa åsikter om BBIC  

 

En av informanterna kunde se datasystemet som ett problem när det ibland inte fungerade 

som det skulle. Datasystemet tog även två andra informanter upp som ett problem. Det är 

viktigt att man har ett fungerande datasystem för att man ska kunna göra sitt arbete ordentligt.  

 

En av informanterna var mycket kritiskt till BBIC och ville hellre göra egna utredningar. Hon 

tycker att det är för tidskrävande och att utredningarna i vissa fall blir större än insatserna med 

BBIC. Hon tycker att tankesättet man har i BBIC utifrån triangeln är bra och menar på att 

man kan använda det även vid egna utredningar. Hon och en av de andra informanterna pratar 

även om att man måste välja bort vissa delar i utredningen för att hinna med tidsmässigt. 

Detta är något som skapar en viss arbetsångest hos den ena informanten. Den andra menar på 

att det kanske inte är BBIC som är problemet utan att det är något i arbetssituationen och 

arbetsmiljön som gör att det känns jobbigt och tungrott. Mycket skulle kunna kopplas till hur 

arbetsbelastningen och arbetsmiljön ser ut.  

 

Grundtanken med BBIC är att det ska blir mer enhetliga utredningar och att barnen ska vara i 

fokus. Eftersom man på grund av tidsbrist måste välja bort delar från utredningen ser inte alla 

utredningar likadana ut. En av grundtanken försvinner därmed från BBIC. En av 

informanterna som har läst mycket utredningar nämner att de kan se helt olika ut beroende på 

vem som utfört utredningen. Rättsäkerheten för klienten minskas i samband med att 

socialsekreteraren har möjlighet att välja bort delar av utredningen som de inte anser vara 

nödvändiga. Två av de fyra socialsekreterarna som vi intervjuat nämner att man inte kan följa 

BBIC till 100 procent. Det skulle kunna vara så att resurserna måste förbättras för att göra det 

möjligt. Möjligtvis påverkar arbetsmiljön och arbetssituationen på den specifika arbetsplatsen 

hur socialsekreterarna ser på BBIC. Det måste finnas tid att genomföra utredningarna oavsett 

om man använder BBIC vid utredningen eller inte. En förbättrad arbetsmiljö skulle kunna 

påverka utredningarna till det bättre.   

 

En person tycker att man ibland gömmer sig bakom utredningen och fina formuleringar bara 

för att den ska vara skriven utifrån BBIC. Hon menar på att det ibland kan vara svårt att få 

fram de man vill och att det kan bli svårt att för till exempel nämnden vara tydlig vart behovet 

finns eftersom BBIC blir så omfattande.  

 

Överlag är en av informanterna mycket negativt inställt mot BBIC. De andra tre är nöjda med 

BBIC som dokumentations- och utredningssystem. Informanten som känner starkast motstånd 

till BBIC har arbetat kortast tid och fått minst utbildning. Kvinnan har arbetat med 

barnavårdsutredningar i sex månader och ännu inte genomfört grundutbildningen i BBIC. Det 

skulle kunna påverka hennes arbete genom att utredningarna tar längre tid och att informanten 

känner en högre nivå av osäkerhet än vad de som jobbat i flera år känner.  

 

De farhågor som tas upp i teoretiska utgångspunkter är att BBIC skulle innebära mer arbete än 

tidigare och att det nya arbetssättet kommer att begränsa dem i arbetet. Det fanns en rädsla för 

att arbetet kommer att ta längre tid och vara mer resurskrävande. Det är något som även 
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informanterna pratat om under intervjuerna. Till en början hade utredningsarbetet med BBIC 

tagit längre tid men man hade med tiden lärt sig arbeta med verktyget och lärt sig hur man ska 

använda det. En person tycket dock att arbete med BBIC fortfarande var tidskrävande. 

Personerna som tycker att man lärt sig använda BBIC efter en tid nämnde aldrig hur lång den 

tiden var i en tidsaspekt vilket kan betyda att den person som fortfarande var negativt inställd 

till BBIC kanske inte har arbetat tillräckligt länge med BBIC för att bygga upp den kunskap 

som de tre som var mer positivt inställda till BBIC hade. 

Förbättringsmöjligheter  

 

En genomgående åsikt är att det finns delar i BBIC som kan och bör förbättras, det hade inte 

spelat någon roll vilket utredningsverktyg som använts. Informanterna kom fram till olika 

delar som socialsekreterarna anser att man kan förbättra. De flesta åsikter om vad som kan 

förbättras var unika för den specifika intervjudeltagaren. Det betyder inte att de inte håller 

med varandra men informanterna betonar olika aspekt som kan förbättras. Det finns dock en 

önskan som två olika intervjupersoner belyser. Det är att ta fram ett utredningsmaterial för 

familjehemsutredning enligt BBIC.  

 

Det finns en del olika förbättringsmöjligheter som informanterna nämner under intervjuerna. 

En av dem är att man efterfrågar ett utredningsmaterial för familjehemsutredningar utifrån 

BBIC. BBIC-triangeln beskrivs i det teoretiska kapitlet, att arbeta utifrån triangeln i 

utredningar med barn gör att man går igenom alla behovsområden. Att använda triangeln eller 

en motsvarighet till den som passar vid familjehemsutredningar borde förbättra 

familjehemsutredningarna på samma sätt som BBIC-triangeln har påverkat 

barnavårdsutredningarna. 

Viktigaste analysresultaten 

 

1. Att informanterna alltid har utgått ifrån barnet i centrum i en barnavårdsutredning.  

2. Att socialsekreterarna i de stora hela är nöjd med BBIC som utredningsverktyg. Det 

betonar att BBIC medför tydlighet och rättsäkerhet för kunden.  

3. Att man med BBIC inte missar viktiga områden kring barnet i en utredning.  

4. Att BBIC till en början är tidskrävande i och med allt administrativt arbete som 

tillkommer.  

5. Att de informanter som arbetat längst och har mest utbildning i BBIC är de som är 

mest positiva till BBIC som utredningsinstrument.  
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6. Slutsatser/Avslutande diskussion 

Syftet med studien är att utreda socialsekreterarnas upplevelser av utredningsinstrumentet 

BBIC. För att få svar på syftet har vi utformat fyra frågeställningar:  

 

Upplever Socialsekreterarna att barnen står i fokus i BBIC utredningar?  

Upplever socialsekreterarna att de fått tillräcklig utbildning i BBIC?  

Vilka positiva och negativa aspekter upplever socialsekreterarna i arbetet med BBIC? 

Upplever socialsekreterarna att det finns delar i BBIC som bör förändras?  

De som har deltagit i studien arbetar med BBIC i dagsläget och har därför kunnat dela med 

sig om sina åsikter kring arbetet med BBIC. 

 

Det riktades allvarlig kritik mot den sociala barnavården i Sverige. Socialtjänsten fick kritik 

för att utredningarna inte var tillräckligt bra och eftervården brast på flera ställen. Barnen fick 

inte komma till tals och man ville utveckla ett enhetligt system som alla yrkesverksamma 

inom den sociala barnavården kunde använda sig av. Det huvudsakliga syftet med BBIC var 

att de skulle stärka barnets delaktighet och inflytande i samband med utredning och vård. Alla 

intervjupersoner anser att de ständigt utgår ifrån barnens behov i utredningarna och placerar 

barnet i centrum. Två av intervjupersonerna nämner att det har blivit en förbättring av 

utredningarna jämfört med tiden innan BBIC infördes som utredningsinstrument.   

 

I artikeln Vunerable children´s health as described in investigations of reported children 

framgår det att omhändertagna barn generellt har en mer problemetisk hälsa än andra barn. 

Artikeln visar att hälsoaspekten i vissa fall inte tas upp i utredningen. Detta beror antingen på 

att socialsekreteraren känner sig obekväm med att ställa frågor eller avstår från att ta upp 

ämnet. En intervjuperson nämner att vissa delar kan anses som självklart, till exempel 

tandborstning. Hon menar att det inte alltid är så självklart att grundläggande rutiner fungerar 

och att man med hjälp av BBIC inte missar något behovsområde. Resultaten tyder på att 

utredningarna har blivit mer strukturerar och alla intervjudeltagare anser att det är lätt att få 

med alla behovsområden då de går igenom alla behovsområden även de som av 

socialsekreteraren kan antas vara irrelevanta för den specifika utredningen. 

 

Att utredningsarbetet skulle ta längre tid med BBIC var en farhåga för socialsekreterarna i 

Umeå år 2006 innan de börjat använda BBIC i barnvårdsutredningar. Utifrån våra intervjuer 

visade det sig att dokumentationsarbetet med BBIC tog längre tid än det gjorde innan, i alla 

fall till en början. Tre av deltagarna berättar att det gick bättre efter att man arbetat med BBIC 

ett tag, när man lärde sig hur man skulle använda systemet. En person anser dock att BBIC är 

alldeles för tidskrävande och anser att det blir minst lika bra utredningar fast man inte 

använder sig av BBIC. Två av intervjupersonerna berättar att de ibland väljer bort vissa delar i 

utredningen för att hinna med utredningarna tidsmässigt. Genom att välja bort delar finns 

risken att man missar något viktigt kring de barn man utreder. I BBIC ingår alla de viktiga 

delar som socialstyrelsen anser vara grunden för att ett barn ska ha det bra. Dessa delar ska 

användas för att inte missa något i utredningen. I och med att de flesta socialsekreterare som 
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gör barnavårdsutredningar använder BBIC idag är chansen att missa något viktigt mindre än 

tidigare. Ett exempel på att missa en väsentlig del i en utredning som en intervjuperson 

beskriver handlar om ett barn som var familjehems placerat och behövde nya glasögon. Detta 

missades och barnet fick aldrig några glasögon eftersom det inte var någon som kollat upp om 

det fanns ett behov. Hälsoaspekten har uteblivit i denna utredning vilket gjorde att man 

missade viktiga delar för barnets utveckling. Exemplet visar tydligt hur lätt man kan missa 

saker, genom att välja bort delar på grund av tidsbrist kan liknande misstag lätt hända.  

 

Med BBIC får man en helhetssyn på barnets situation. I kapitlet teoretiska metoder beskrivs 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska synsätt. Där förklaras tydligt hur alla delar i barnets 

liv samverkar med varandra. Vid utredningar med BBIC ska barnet vara i fokus. Barnets 

närmiljö har betydelse för barnets utveckling. Genom de olika delarna i BBIC utreder man 

barnets egna behov, föräldrarnas förmåga att tillgodose dem samt de dem har runt omkring sig 

så som familj och närmiljö. Bronfenbrenner menar att alla dessa delar måste kunna samverka 

för att barnet ska kunna utvecklas positivt. Genom triangelns olika sidor analyserar man 

samspelet mellan de olika faktorerna som har betydelse för barnets utveckling. Bowlbys 

anknytningsteori är också något som ingår i triangeln. En trygg anknytning har stor betydelse 

för barnet utveckling därför är det viktigt att man utreder föräldrarnas förmåga att tillgodose 

barnets behov. En intervjuperson berättar att de ofta hamnar i en diskussion om vad som är 

gott nog där det utgår ifrån triangeln. Tankemodellen är en viktig del i BBIC. 

 

Under utbildningen i Umeå 2006 fick socialsekreterarna beskriva sina förväntningar på BBIC. 

De önskade att utredningarna skulle bli mer tydliga, enhetliga, strukturerade och att barnens 

behov skulle bli tydligare och att familjen fått en högre delaktighet. Enhetlighet, struktur och 

tydlighet har i intervjuerna nämnts som positiva aspekt i utredningsarbetet med BBIC. En 

intervjuperson beskriver mötet med barnet som viktigt hon menar att även om barnet är för 

litet för att samtala med så får barnet iallafall en bild av henne som “roliga tanten”. Ingen har 

nämnt något om att familjen fått en högre delaktighet under intervjun.  

 

Alla intervjupersoner arbetar i mindre städer där antalet invånare är under 25 000. Detta är 

något som kan ha betydelse för resultatet i vår studie eftersom arbetsfördelningen ser olika ut i 

större kommuner. Där delar man upp olika delar i utredningen till olika personer medan man i 

mindre kommuner har en person som gör alla delar.  

 

I stort sett är socialsekreterarna nöjda med BBIC som utredningsverktyg i denna studie. Det är 

tidskrävande att använda BBIC i utredningarna, speciellt som nyanställd. Det är mycket 

administrativt arbete, dock ser två av intervjudeltagarna inte någon nackdel med detta. En 

utav intervjupersonerna beskriver det som att utredningarna får högre kvalité och då är det 

inte en nackdel att det tar längre tid. De som är mest positiva till BBIC i studien är de som har 

mest erfarenhet av både socialt arbete och barnavårdsutredningar och har även fått utbildning 

i högre utsträckning. Vi drar slutsatsen att den som arbetat kortast tid och fått minst utbildning 

är den som känner starkast motstånd till BBIC som utredningsverktyg. Det motstånd som 

informanten känner skulle kunna bero på att hon har kortast erfarenhet och lägst nivå av 

utbildning i BBIC. Hon har enbart arbetat med barnavårdsutredningar i sex månader och inte 
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genomfört grundutbildningen i BBIC ännu. Alla intervjupersoner i denna studie anser att det 

finns förbättringsområden inom BBIC, de har kommit med olika förslag på vad som skulle 

kunna förbättras. En intressant aspekt är att alla förslag utom ett var unika för varje 

intervjuperson. Förbättringsförslaget som två intervjudeltagare delar är att skapa ett 

utredningsmaterial för familjehemsutredning. Tre personer ansåg att datasystemet var något 

som ställde till problem i arbetet när det inte fungerade och anser att det behövs fortsatt 

förbättring av det.  

 

Rekommendationer för vidare forskning är att undersöka om det finns några skillnader i 

socialsekreterarnas åsikter kring BBIC beroende på om de arbetar i en liten kommun eller i en 

större kommun. Det ser olika ut då socialsekreterarna i mindre kommunerna ofta följer en 

utredning hela vägen medan det blir en uppdelning i större kommuner. Ett annat förslag på 

vidare forskning är att undersöka om utredningarna har förändras sedan BBIC infördes till den 

sociala barnavården.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Bakgrund 

Beskriv din nuvarande befattning/tjänst 

Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats, och med vad ? 

Vilka befattningar har du haft? 

Hur länge har du arbetat med socialt arbete? 

 

Har du arbetat med utredningsarbete innan BBIC infördes på arbetsplatsen? 

Om ja, vilka skillnader i utredningsarbetet har du märkt av? 

Har du arbetat med BBIC tidigare i annan kommun/stad eller med annat uppdrag?  

Om ja, finns det skillnader i arbetssättet? 

Hur länge har du arbetat med BBIC? 

Vad har du för utbildning i BBIC?  

 

Användningsområde  

När använder du BBIC i ditt arbete?  

Hur använder du BBIC i ditt arbete?   

Till vad använder du BBIC i ditt arbete?  

 

BBIC:s påverkan i arbetet?  

Har BBIC påverkat ditt arbete och i så fall på vilket sätt? 

Hur har BBIC påverkat dina tankesätt och värderingar?  

Anser du att BBIC har påverkat barnutredningarna? Positivt/negativt.  
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Åsikter kring BBIC 

Vad anser du att det finns för fördelar med att använda BBIC? 

Vad anser du att det finns för nackdelar med att använda BBIC?  

Anser du att någonting hade kunnat förbättras i arbetet med BBIC?  

Andra åsikter kring BBIC som du vill framföra. 
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Bilaga 2. Informationsbrev 
 

Information om examinationsarbetet på kandidatnivå 

Tack för att du väljer att delta i examinationsarbetet. 

Det grundläggande syftet med studien är att kartlägga socialsekreterares upplevelser av 

utredningsinstrumentet BBIC (barnens behov i centrum). Studien kommer att baseras på 

informationen från intervjuer med yrkesverksamma socialsekreterare som arbetar med BBIC. 

Intervjun beräknas pågå i ca 40 minuter. 

Vi som genomför studien heter Madeleine Flygare och Lina Eklund och studerar 

socionomprogrammet vid Umeå universitet. 

Materialet från intervjuerna kommer enbart att användas till detta examinationsarbete och 

kommer att behandlas med största konfidentialitet. Intervjun kommer att spelas in för att 

sedan transkriberas till text. Vi kommer att förvara materialet oåtkomligt för utomstående, ditt 

namn och din arbetsplats kommer inte att framgå i examinationsarbetet för att garantera 

anonymitet. Vi kommer inte att föra vidare någon information som kan röja din identitet. När 

studien är genomförd kommer intervjumaterialet att förstöras. 

 

Deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Vill du avbryta ditt 

deltagande kontaktar du oss. 

Tack för din medverkan i studien, du bidrar till att denna studie är möjlig att genomföra. 

 

 

Kontaktpersoner vid frågor: 

Lina Eklund                      Telefon: 070XXXXXXX 

                                          E-post: XXX@hotmail.com 

Madeleine Flygare            Telefon: 073XXXXXXX              

                                          E-post: XXX@hotmail.com 

 


